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Ve Vamberku se konal třetí trénink okresního výběru kategorie U8 
OFS Rychnov nad Kněžnou.

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Posílejte své návrhy do anket na 11. ročník Galavečera 
 
Královéhradeckého krajského fotbalového svazu 2022 
v Náchodě!   
 
11. ročník Galavečera Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, 
jehož hostitelem bude tentokrát Náchod, se kvapem blíží. Tento galave-
čer se uskuteční poprvé a nezvykle v sobotu 15. ledna 2022 v Náchod-
ském hotelu Beránek. 
 
A vy můžete přispět svými návrhy. 
 
Máte ve svém klubu či okolí někoho, komu byste rádi poděkovali za jeho 
práci pro fotbal? 
 
Máte někoho, kdo zaujal svými výkony ve fotbale či výsledky práce pro 
fotbal? 
 
Zašlete nám své tipy včetně popisku toho, co dokázal, 
do 30. listopadu 2021 na e-mailovou adresu: galavecer@khfotbal.cz 
 
 Své tipy zasílejte do těchto anket:  
Fotbalová obec 2020-2021 (obec do 3.000 obyvatel) 
Cena Miloše Jóna – Fotbalový starosta 2020-2021 
Trenér desetiletí – dospělí 
Trenér desetiletí - mládež 
Rozhodčí desetiletí soutěží Královéhradeckého KFS 
Cena FAIR PLAY 2020-2021 
Nejlepší fotbalové prostředí 
(fanoušci, stadion, prostředí) 
Cena Jana Modřického 

VÝBĚROVÝ TRÉNINK

GALAVEČER 2022

KDY STARTUJE
JARO?

Fotbalový podzim je za námi.
Kdy začíná jarní sezona 2022?

Krajský přebor a I. A třída
12. - 13. března

I. B třída
27. - 27. března
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Značka ideál. Sedmačtyřicet bodů z šestnácti zápasů a skó-
re 62:15 hovoří za vše. Novobydžovská Cidlina je jasným 
suverénem podzimní části sezony MIACOM krajského pře-
boru mužů. Ambiciózní mladý celek vedený trenérským štá-
bem Průcha, Košátko, Věchet jasně naznačil svoje možnos-
ti, chuť či ambice a logicky je hlavním adeptem postupu do 
divizní soutěže. Hlavní kouč týmu Petr Průcha své svěřence 
chválí, zároveň ale brzdí euforii a dál nabádá k poctivé práci 
jak na trénincích, tak v samotných zápasech. „Rok 2021 asi 
bude zapsán zlatým písmem v historii klubu. Ale neusnout 
na vavřínech. Je to jenom sedm bodů,“ upozorňuje bývalý 
skvělý útočník.

Jde o nejlepší půl sezonu pod vaším trenérským vede-
ním? 
 Asi bych to takhle nechtěl nazvat. Ani ty předcházející sezony ne-
byly špatné, řekl bych dokonce, že byly velmi dobré. Koronavirová 
pauza samozřejmě zamávala s každým týmem, ale ukázalo se, že 
kluci mají fotbal rádi a i v době pauzy trénovali (například online tré-
ninky pod vedením Igora Ročína). Co se týče výsledků, tak je tato půl 
sezona samozřejmě nejlepší, ale všechno má nějaký svůj vývoj. Je to 
dané naší dlouhodobou prací a úsilím.

Při pohledu na zápasy Cidliny je zřejmé, v čem má hlav-
ně navrch oproti ostatním. Berete fyzickou kondici jako 
hlavní devízu současného mužstva? 
 Je to určitě jedna z velkých předností mužstva. Kluci jsou mladí 
a nejsou ještě tolik zatížení rodinnými starostmi. Pro většinu z nich  
je škola a fotbal na prvním místě. Jsem rád, že to tak mají nastavené 
a pevně věřím, že to tak bude i dál. Další výhodou je fakt, že se hráči 
chtějí zlepšovat a ve fotbale něco dokázat. Jejich vize je divize a s tím 
jdou do každého tréninku.

PETR PRŮCHA, TRENÉR NOVOBYDŽOVSKÉ CIDLINY

Kluci chtějí ve fotbale něco dokázat. Divize je naše vize
Jak se v Novém Bydžově trénuje? 
 Třikrát týdně, o prázdninách jsme si dovolili dokonce čtyřikrát. 
Hodně kluků jezdí do školy, úterní tréninky jsou sice slabší, ale jinak 
je účast zhruba 70 procent, což je na poměry krajského přeboru sluš-
ný počin. Ale žádné usínání na vavřínech, vždy by to mohlo být lepší 
a jsem o tom přesvědčený. Bez tréninku to zkrátka nejde.

Myslíte už na divizi? 
 Samozřejmě je zřejmé, že děláme vše pro to, abychom do divize 
postoupili. Jak už jsem říkal, myslím, že kluci jsou talentovaní a po-
stup je jejich hlavním úkolem. Rozhodně nechci říkat, jestli na divizi 
připravení jsme nebo ne, ale je to náš sen. I z toho důvodu máme 
rozšířený trenérský štáb ve složení Průcha, Věchet Košátko, aby už  
i tréninky měly divizní parametry a hráči měli takové návyky. 

Jak jsou rozdělené vaše role v trenérském štábu? 
 Především bych chtěl říct, že oběma klukům strašně moc děkuji. 
Říkal jsem to již nedávno. Defakto jsem poslední tři roky celý tréninko-
vý proces vedl víceméně sám a je jasné, že když jste u týmu tři roky, 
tak už hráče postupně moc nemáte čím překvapit. Tím, že se ke mně 
připojili pan Košátko a posléze i Honza Věchet, tak se dá říct, že se 
prodloužila i životnost trenéra Průchy. Je to pro mě nová věc, moc 
jsem na to nebyl zvyklý, ale je to skvělé. 

V čem vám ta spolupráce pomohla nejvíce? 
 Daleko více můžu tým pozorovat, můžu si dělat různé analýzy, 
můžu opravdu nasadit hráče, kteří mají nejlepší formu. Úlohy jsme 
si rozdělili a myslím, že nám to funguje. Trenér Košátko je velice zku-
šený a ze své pozice nám dokáže poradit, sladit to, dokáže říct, co 
se mu líbí a nelíbí a má na vše naprosto objektivní názor. Co se týče 
obrany, tak v tom je také kovaný. Jeho tréninky s posouváním mají 
určitě svoji váhu. Poslední slovo, co se týče sestavy, je pak vesměs na 
mně.

Cidlina zvládla na podzim i těžký zápas v Polici. Foto: Miroslav Holub
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Kolik času věnujete přípravě na konkrétního soupeře? 
 To je velká role pana Košátka, který si před každým zápasem  
nastuduje soupeře a k tomu jsou skvělá videa na khfotbal. Upozor-
ní na jejich nejlepší hráče, přednosti, slabiny. Je to velice důležitá  
a potřebná věc. Když jsem byl u týmu sám, tak jsem nebyl schopný  
v žádném případě toto absolvovat. Byl jsem zaměřený jen na svůj  
tým. V tomto směru je spolupráce naprosto výborná a myslím, že to 
kvitují jak kluci, tak my trenéři.

Ne vždy se týmu dařilo dle představ, ale vždy jste to  
dokázali zlomit ve váš prospěch. 
 Souhlasím. Byla spousta zápasů, kdy se nám nedařilo, ale prá-
vě o to cennější jsou pak získané body. Toho si na týmu velice vá-
žím. Byla to minimálně jedna třetina utkání, kdy jsme to dokázali  
zvládnout.

Plánujete v zimě kádr ještě posílit? 
 Posílení se nebudeme určitě bránit, ale v jakém rozsahu nám  
vyjde, to zatím nevíme. Například v létě jsme měli oslovených asi 
deset hráčů a nevyšel ani jeden. Nakonec jsme přišli na to, že je  
nejlepší pracovat s tím, co tu máme. Ti kluci nás znají, vědí, co od 
nás čekat a troufám si tvrdit, že když vám hráči věří, tak je to nejlepší, 
co může být. Ale chce to mít velkou dávku trpělivosti, aby se vám to 
vrátilo. Hlubší analýzu bych si nechal až po sezoně. Podzimní bilance 
je úchvatná, ale musíme mít neustále na paměti, že ten rozdíl je jenom 
sedm bodů. 

Co soudíte o hradecké Slavii, vašem největším konku-
rentovi v boji o postup? 
 Nemyslím si, že by Slavie boj o první místo vzdala. Zápasy s ní 
měly velkou kvalitu a jsem přesvědčený, že Slavia ještě neřekla po-
slední slovo. Neustále se budeme mít před ní na pozoru. Respekt 
máme a musíme mít. Důležitá bude zimní příprava. Kdo kvalitně  
potrénuje, bude to velice znát.

Co říci závěrem? 
 Chci týmu moc poděkovat za rok 2021, který bude zapsán asi 
zlatým písmem v historii klubu. Nepoznali jsme hořkost porážky. Dou-
fám, že v nastoleném trendu budeme pokračovat a že to dotáhneme.

(pvh)

Jak obecně hodnotíte podzimní část přeboru? 
 Sám jsem byl zvědavý, jak budou týmy po koronavirové pauze 
připravené a jakou úroveň bude soutěž mít. Myslím si, že přebor po 
dlouhých letech, když nepočítám dvě sezony, které se neodehrály, 
má nyní týmy, které jasně deklarovaly postupové ambice. Týmy jako 
Police nad Metují a Slavia HK jsou na velice vysoké úrovni. Slavii po-
sílilo několik výborných hráčů, takže si troufám tvrdit, že tři týmy jsou 
velice ambiciózní a v divizi by se neztratily.

Co vás na podzim překvapilo? 
 Určitě Jaroměř. Práce trenéra Exnara, který má také neskutečnou 
trpělivost s týmem. Když jsme v Jaroměři hráli, tak si troufám tvrdit, 
že první poločas byl soupeř jednoznačně lepší. Ve druhém poločase 
jsme po chybě vyrovnali a v závěru rozhodli ze standardní situace. 
Dále ještě velice dobře vypadá Červený Kostelec, hraje atraktivní  
fotbal, střílí spousty branek. 

Jakou úroveň má přebor? 
 Není vůbec špatná. V každém týmu jsou vždy dva, tři zkušení hrá-
či, kteří hráli vyšší soutěž a je to vidět. Podzim, zejména jeho druhou 
polovinu, určitě ovlivnila zranění některých hráčů a na výsledcích to 
bylo znát. U nás to řešíme tak, že hráči budou trénovat do nějaké-
ho 15. prosince. Posléze, hned zkraje nového roku nastoupíme do  
tréninkového procesu dále a budeme se připravovat na jarní sezonu.

Máte jednoznačně nejlepší ofenzivu v soutěži. To vše 
prakticky bez čistokrevného útočníka… 
 Nejdeme cestou, že by útočník měl být jenom útočník. V této 
době by už útočník měl být komplexnější. Je to svým způsobem prav-
da, když si vzpomenu na sebe, tak já jsem opravdu mohl hrát jenom 
útočníka. Když vezmu Nikolase Bekeru, který má nejvíce branek  
v přeboru, tak je to útočník, ale je schopný naskočit i v záloze. V na-
šem systému musí být hráči komplexní. Nemáme samozřejmě hráče 
typu Kollera, ale Bekera, Rejl, Vrabec jsou útočníci a jsem moc rád 
za všechny tři. Není to ale jenom o nich, góly mohou dávat záložníci, 
pozice šest či stoper. Naše střelecká potence je rozdělená do celé 
sestavy, což je výhoda.
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Petr Průcha vede Cidlinu za postupem do divize.
 Foto: Archiv FVK

Cidlina je hlavní favorit krajského přeboru.
 Foto: rmskcidlina.cz
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Vinou ne úplně ideálního zdravotního stavu po zranění ak-
tivně zasáhl jen do některých duelů. Hrající trenér Kostelce 
nad Orlicí není s podzimní částí sezony MIACOM krajské-
ho přeboru úplně spokojený. Na druhou stranu, sedmnáct 
bodů na kontě nemusí nahánět hrůzu. „Chceme předvádět 
líbivý fotbal a vyhnout se záchranářským problémům,“ má 
jasno fotbalista se zkušenostmi z divize či ČFL, jenž chce 
v budoucnu pomáhat ve fotbalovém rozvoji svému synovi.

Sedmnáct bodů po podzimu. Panuje spokojenost?
 V klubu jsme měli nastavený cíl na hranici dvaceti bodů. Z toho-
to pohledu tedy spokojení nejsme. Nicméně ke splnění cíle chybělo 
úspěšně zvládnout jedno utkání.

Co obecně říkáte na podzimní část přeboru? 
 Důležité je, že se podzimní část soutěže vůbec odehrála. Zápasů 
se odložilo minimum a s ohledem na nynější nepříjemně se vyvíjejí-
cí covidovou situaci jsme rádi, že jsme odehráli všechna plánovaná 
utkání.

Jaká je úroveň soutěže v porovnání s posledními sezo-
nami?
 Mužstva v krajském přeboru Královéhradeckého kraje si dlouho-
době drží určitý standard výkonnosti, nicméně kdo pamatuje ještě  
Východočeský oblastní přebor, tak dnešní úroveň je v porovnání  
určitě nižší.

Jaké bude mít Kostelec letos cíle?
 Snažíme se naplňovat stanovené koncepční dlouhodobé cíle  
v práci s vlastními hráči a jejich zabudováváním do mužstva. Cílem 
pro letošní ročník je předvádět líbivý fotbal pro naše fanoušky a vy-
hnout se starostem se záchranou soutěže.

Postupně jste se přesunul na trenérskou lavičku. Aktiv-
ní hraní v této sezoně již neplánujete?
 Do několika utkání jsem během podzimu nastoupil, ale bohužel 
po zranění nejsem zcela v pořádku. Tedy pokud to nebude nutné, rád 
bych v našem dresu na hřišti viděl své mladší spoluhráče.

Jak vás trenérské řemeslo baví a kde se vidíte do bu-
doucna?
 Trénování se věnuji již deset let, navíc pracuji jako pedagog  
a lektor, tedy k předávání znalostí a zkušeností mám blízko. Těším se, 
až povyroste můj nedávno narozený syn a budu se moci věnovat ve 
sportovním rozvoji jemu.

Plánuje Kostelec v zimě posilovat svůj kádr?
 Kádr opustilo během dvou covidových sezon z různých důvo-
dů hned několik opor. Noví hráči ještě potřebují čas, aby si navykli 
na tréninkový proces a zápasové tempo úrovně krajského přeboru.  
O kvalitativní doplnění mužstva během zimní přestávky budeme usi-
lovat.

Na čele tabulky je novobydžovská Cidlina a Slavia HK. 
Koho favorizujete na prvenství a proč?
 Oba týmy mají kvalitní široký kádr. Přeji jim, ať naplní své předse-
zónní cíle a postoupí do vyšší soutěže.

(pvh)
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Kamil Kaplan obchází soupeře ze Slavie.          Foto: Archiv. K. K.  

Kamil Kaplan má v Kostelci dvojroli - je hráč i trenér.                              
Foto: Archiv. K. K.

KAMIL KAPLAN, HRAJÍCÍ TRENÉR KOSTELCE N.O.

Úroveň přeboru? Týmy si dlouhodobě drží určitý standard 

KAMIL KAPLAN
Narozen: 14. května 1981 
v Rychnově nad Kněžnou
Hráčská kariéra:
• FK Kostelec nad Orlicí • Spartak Rychnov nad Kněžnou 
• FK Náchod-Deštné • Akademická reprezentace ČR
Trenérská kariéra: 
Deštné v OH, FK Kostelec nad Orlicí, GTM OFS Rychnov nad 
Kněžnou.
Úspěchy: 
vítěz Divize C, ČFL (nejlépe 2. místo 2003/2004), Akademické 
ME Paříž 2000 (3. místo), Univerziáda Izmir 2005 (7. místo). 
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Zahrál si v Pardubicích a ačkoli je mu stále teprve čtyřia-
dvacet let, nyní kope AM Gnol 1. A třídu za SK Týniště nad 
Orlicí. „Fotbal mám v srdci, fotbal hraji srdcem a tím se také 
řídím,“ vysvětluje svůj přestup do Týniště Martin Jedlička, 
nadaný univerzál, který ale aktuálně nejčastěji diriguje hru  
z pozice defenzivního záložníka.

Do Týniště jste přišel před sezonou z nedalekého Kostelce. 
Co bylo důvodem vašeho přestupu?
 Hlavním důvodem pro mě byla ambice, kterou jsem z Týniště  
cítil. Mladý, perspektivní tým, kterému to střílí a na hřišti odvádí sakra 
dobrou práci. Dalším důvodem byla spolupráce s trenérem Krupkou. 
Chápe moderní pojetí fotbalu a podle toho také týmy pod jeho vede-
ním hrají.

Jak berete rivalitu mezi oběma kluby?
 Spíš než mezi kluby je rivalita mezi námi, hráči. Trošku popichová-
ní bylo, je a vždycky bude. S přestupem, co alespoň já mám zprávy, 
žádný problém taky nebyl.

Je vaše klubová minulost terčem narážek v kabině?
 Kluci jsou hodní a narážky žádné nejsou.

S fotbalem jste začínal v Solnici. Neměl jste odtamtud před 
sezonou taky nějaké nabídky vzhledem k jejich snaze o po-
stup do krajského přeboru?
 Konkrétně z tohoto týmu jsem žádnou nabídku neměl. A i kdy-
bych měl, nepřijal bych ji. Fotbal mám v srdci, fotbal hraju srdcem  
a tím se také řídím. Žádný jiný faktor mě nepřesvědčí.

V mládeži jste působil také v Pardubicích. Jak tuhle svou 
zkušenost hodnotíte?
 Zkušenost výborná, věřím že se mi to v některých situacích na 
hřišti, ale i v životě vrací. Do Pardubic jsem se přesunul z Letohra-
du. Spolu se studiem na Sportovním gymnáziu v Pardubicích jsem  
zkusil štěstí i ve fotbale a vyšlo to. Prošel jsem si kategoriemi dorostu, 
A-týmem i B-týmem. Možnost hostování ve třetí lize také byla, ale  
s díky jsem odmítl.

Po kompletní podzimní části jste na druhém místě. Je to pro 
vás uspokojující umístění?
 Vzhledem k pomalejšímu rozjezdu v začátku sezony určitě spo-
kojení jsme. Nicméně stále máme nedostatky, na kterých musíme 
zapracovat, chceme-li bojovat o příčku nejvyšší.

Určitě pomýšlíte na postup do krajského přeboru. Je to váš 
hlavní cíl pro jarní část?
 Naším cílem je jít zápas od zápasu, bavit naše skvělé fanoušky, 
kteří jezdí v hojném počtu i na venkovní zápasy a samozřejmě sbírat 
vítězství, poté lze myslet na příčku nejvyšší.

Plánujete tomuto cíli přizpůsobit zimní přípravu?
 Trenér už to naťukl. Očekávám spoustu běhání. Některým týmům 
už možná skončila sezona a budou si užívat volna. My pokračujeme 
v tréninku dále, až do Vánoc. Ale je to dobře, alespoň nepůjdeme do 
začátku přípravy s nějakým velkým fyzickým mankem.

V sobotu jste deklasovali Broumov 9:1. Byl váš výkon na hři-
šti tak dominantní, jak to vyplývá z výsledku?
 Řekl bych, že výkon byl odrazem vzrůstající formy. Daří se nám 
proměňovat šance, v tom jsme na začátku trošku tápali. Samozřejmě 
je to ještě umocněno předvedenou hrou a týmovým výkonem.

Vy sám jste vstřelil hattrick, ale třetí branku jste přidal až  
v 87. minutě, byl na konci zápasu tohle váš jediný cíl?
 Už minulé kolo se mi povedlo dát dva góly Lokomotivě v prvním 
poločase. Po zápase jsem od pár kluků slyšel, že jsem se vyhýbal 
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Z posledních dvou zápasů si Týniště odvezlo skóre 17:1. Přispěl 
k tomu i Martin Jedlička.                               Foto: Martin Tobiška 

Martin Jedlička (vpravo) považuje Týniště za perspektivní tým.
                            Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

MARTIN JEDLIČKA, ZÁLOŽNÍK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Fotbal mám v srdci, hraju ho srdcem a tím se řídím
třetímu gólu, že už jsem tak neútočil. Trošku jsme se špičkovali s Hor-
dou (Martinem Horákem, pozn. aut.), že když budu mít dva góly, tak 
by byl rád, kdybych přidal i ten třetí. Povedlo se, využil jsem toho, že 
brankář proti slunci nic neviděl. Trošku gól „na Schicka“ akorát já to 
měl k bráně o 10 metrů blíž. Nicméně pro mě životní trefa, na kterou 
budu vzpomínat i v důchodu (směje se).

V posledních dvou zápasech jste vstřelili dohromady 17 
gólů. Nemrzí vás tak trochu, že jste se takhle rozstříleli  
a zrovna začíná zimní přestávka?
 Jsem pevně přesvědčen, že na jaře budeme pokračovat. Jak ve 
střílení gólů, tak v předvedených výkonech.

(jzk)
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Kapitán Železnice, která zakončila podzim na čele tabulky 
skupiny A Jako 1. B třídy, Michal Beránek navzdory zraně-
ním táhne tým k vytouženému postupu, jako klubová osob-
nost se ale necítí.

V čem se B třída liší od jiných soutěží?
 Nemyslím si, že by se v něčem lišila od jiných soutěží. Je fajn, že 
se hrají hodně derby se sousedními městy.

Co musí tým mít, aby v B třídě uspěl?
Podle mě je to hodně o tréninku. Alespoň dvakrát týdně kvalitně  
potrénovat a nabrat nějakou fyzičku. Pak už je to o individualitách  
v každém týmu.

MICHAL BERÁNEK, KAPITÁN ŽELEZNICE

Náš úspěch? Je to o tréninku, o fyzičce
Váš tým dostal v průměru jeden gól na zápas. Je právě obra-
na alfou a omegou úspěchu v soutěži?
 To si nemyslím. Je pravda, že byly dva zápasy, kde jsme hlav-
ně nechtěli inkasovat, ale jinak je taktika postavená na tom dát více  
branek než soupeř.

Jste spokojený s vašimi výkony?
 S výkony týmu ano. S mými už zase tolik ne.

Mnoho zápasů jste letos absentoval. Čím to bylo zaviněno.
 V únoru jsem podstoupil operaci kotníku a když jsem se z toho 
nějak dostal, tak začaly problémy s lýtkovým svalem, které mě prová-
zely až do konce sezony.

Kapitánskou pásku po vás během těchto zápasů přebral  
Lukáš Haken, jak jste se zastoupením spokojený?
 Velmi. Je to typický „hecíř“ a vždycky nechá na hřišti všechno.

Lukáš Haken v rozhovoru také prozradil, že jste velkou osob-
ností Železnice. Jaký je to pocit, když vás spoluhráči takto 
uznávají?
 Necítím se jako osobnost Železnice, jen jsem tady asi nejdéle  
a někoho musí poslouchat (směje se).

Co vás nejvíce motivuje?
 Teď je to chuť postoupit. A za rok si ještě zahrát pár zápasů v 1. A 
třídě.

Je to třeba i vidina derby s Bělohradem příští rok?
 Určitě. Bude to super, až přijde čtyři sta diváků. To jsou zápasy, 
které si chce zahrát každý.

Nebojíte se, že vaše plány zhatí třetí rok v řadě covid?
 Doufám, že ne. Popravdě jsou to roky, které nám nikdo nevrátí  
a byla by škoda přijít o další.

(jzk)

Filip Vondrouš se o budoucnost fotbalu v Miletíně nebojí.
 Foto: Iva Reichlová

Sokol Železnice vede po podzimu tabulku skupiny A JAKO I. B třídy.                                                                                       Foto: E. Mihočková
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Radan Koliáš začal letošní sezonu s tím, že bude za Kosičky 
nastupovat ve sku-pině B Jako 1. B třídy jako hráč. Okolnosti 
ho ale donutily převzít trenérské otěže a rozhodně si neve-
de špatně. Podzimní část jeho svěřenci zakončili na osmém 
místě.

Kosičky jsou po podzimu osmé. Odpovídá to vašim výko-
nům?
 Neodpovídá, myslím si, že můžeme hrát do 5. místa, ale i tak jsme 
s podzimem spokojení.

Co jste od této sezony očekával?
 Že budu hrát (směje se), ale situace se změnila a jsem v pozici 
trenéra. Po dlouhé pauze se začalo hrát a máme i kvůli tomu dost 
zraněných, protože ne každý na sobě pracoval a udržoval se.

Co tomu dopomohlo?
 Od mého nástupu jsem až překvapený, jak tým funguje a všichni 
chtějí pracovat pro tým. Samozřejmostí je i pozápasový rozbor, který 
nemůže chybět (směje se).

Je nějaká prohra, která vás tento podzim opravdu mrzí?
 Ta v Opočně.

Čím je podle vás B třída charakteristická?
 Pro nás je B třída super. Vše je poměrně blízko a kvalita je v rámci 
našich možností. Jediný, kdo je v této soutěži odskočený je Slavia 
Hradec a Třebeš.

Nemáte obavy, že amatérské soutěže zůstanou opět nedo-
hrány?
 Ne, zdravý rozum zvítězí.

Sám jste hrál za Chlumec, který nyní hraje ČFL. Co na jeho 
počínání říkáte?
 Za Chlumec jsem hrál, když hrál ještě 1. A třídu. Od spojení s Pře-
výšovem jsem tam nebyl. O víkendu mám fotbal a ještě trénuji žáky, 
takže není ani čas se tam jet podívat.

Sledujete jejich výkony?
 Sleduji, hlavně pohárové vystoupení bylo fantastické a kdyby pís-
kal spravedlivý rozhodčí, tak porazili i Plzeň.

Jak jako útočník zúročujete své zkušenosti? V čem je vaše 
hra jiná než před lety?
 No kluci se více naběhají, když hraju. Jsem pomalejší, těžší a jen 
tak někomu neuteču. Abych dal gól, tak to se kluci zapotí (směje se).

V čem je těžké být trenér a zároveň hrát?
 Je těžké se nominovat (směje se). V pozici hráče jdu na hřiště, 
jen když už není, kdo by vystřídal, a hráč je zraněný. Myslím si, že 
není dobré trénovat a zároveň hrát. Momentálně mi vyhovuje pozice 
trenéra. Fotbal musí ty kluky bavit a k tomu je důležité, aby fungovala 
i kabina. Momentálně je vše ideální.

Je potřeba potom v kabině nějak tyto dvě funkce od sebe 
oddělit?
 Ne, řeknu svůj pohled na věc a jak si to kdo přebere, je na něm, 
jen musí plnit povinnosti pro mužstvo.

Jak si zjednáváte respekt, aniž byste se nějak výrazněji 
stavěl nad tým?
 Všichni mě znají a respekt je přirozený. Všichni hráči si uvědomu-
jí, že hrají za jeden tým a co musí pro tým udělat. Velmi mě překvapilo 
chování hráčů. Všichni makají a na jaře se budeme fotbalem bavit.

(jzk) 

RADAN KOLIÁŠ, HRAJÍCÍ TRENÉR SPARTAKU KOSIČKY 

Na hřiště jdu, jen když už není zbytí

Radan Koliáš je od této sezony hrajícím trenérem. Foto: Archiv R. K.

Tým Kosiček hraje B třídu už dlouhou dobu.    Foto: Miloš Kittler
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Byl odměněn za celoživotní fotbalové dílo. Petr Hummler, 
funkcionář a rozhodčí z Náchoda, dostal Cenu dr. Václava 
Jíry.

Jak je pro vás ocenění prestižní?
 Určitě to pro mě ocenění je, protože se jedná o odměnu za práci 
pro fotbal za celý život. Vyšší pocta ve fotbalovém prostředí už ani 
neexistuje.

Proč jste vlastně začal s fotbalem?
 Jako velká většina tehdy malých kluků začínala u nejpopulár-
nějšího sportu – fotbalu, neminulo to ani mě. Bohužel mi velmi brzo  
zemřeli rodiče, takže jsem s aktivním fotbalem skončil už v žácích.  
K fotbalu jsem se vrátil až po studiích, ale to už v roli funkcionáře, 
později trenéra a rozhodčího.

Byl jste trenér, rozhodčí. Co vás nejvíce naplňovalo?
 Každá funkce má svá specifika, obojí je ale o práci s lidmi. O tom, 
co mě více naplňovalo, svědčí i to, že jsem funkci rozhodčího vykoná-
val čtyřicet let.

Byl jste také lektorem pravidel. Pozdávají se vám postupné 
změny?
 Pravidla fotbalu byla vždy konzervativní, a to minimálně osmdesát 
let. Posledních deset let došlo k tolika změnám, že se v nich mnohdy 
nevyznají ani někteří rozhodčí. Svědčí o tom například pravidlo 12 
(hra rukou), a pravidlo 11 (ofsajd).

Měl byste nějaký revoluční návrh na změnu pravidel?
 Nad touto otázkou bych se musel zabývat mnohem obšírněji, než 
mám vyhrazeno místo v tomto rozhovoru. Rozhodně bych upravil pra-
vidlo o hře rukou. Není přece normální, aby hráči pobíhali v pokuto-
vém území s rukama za zády, a to jen proto, aby nezahráli rukou. Tím 
chci říct, že původní pravidlo bylo daleko srozumitelnější.

Náchod je v divizi na dně tabulky. Čemu to přičítáte?
 Souhlasím s názorem kapitána Martina Malého, s nímž jste ved-
li rozhovor v minulém čísle, že problémy Náchoda zapříčinil covid. 
Dvakrát nebyla soutěž dohrána, Náchod přitom pomýšlel na postup. 

PETR HUMMLER, DRŽITEL CENY DR. VÁCLAVA JÍRY 

Je to odměna, vyšší pocta ve fotbale neexistuje
Bohužel v letošní sezoně odešli čtyři hráči a další tři byli zranění, takže 
jsme v podstatě hráli s jinou jedenáctkou než předchozí léta.

Zvedne se tým na jaře?
 Jako Náchoďák samozřejmě věřím, že se Náchod zachrání, ale 
znamená to, že výbor klubu musí začít pracovat na 120 % a přivést 
do Náchoda minimálně dva až tři kvalitní hráče. I přesto, že v Nácho-
dě patří výchova mládeže k prioritám, nelze předpokládat, že sedm 
ex-dorostenců je schopno plně nahradit hráče, kteří odešli, nebo byli 
zraněni.

Co říkáte na výsledky a výkony Hradce v první lize?
 Bohužel jsem jako sparťan výkony Hradce respektive zápasy 
Hradce kromě zápasu se Spartou neviděl, tudíž nemohu jeho výko-
ny posuzovat. Postavení je ale v současné době velice příjemné, což 
však bývá u nováčka soutěže dost obvyklé. Samozřejmě si jako Krá-
lovéhradečák přeju, aby Hradec dosahoval takových výsledků jako 
doposud.

Tabulka první ligy je nahoře velmi vyrovnaná. Kdo bude mi-
strem? A proč?
 Nic jiného ode mne nemůžete očekávat, než co jsem uvedl  
o otázku výše. Jako sparťan věřím, že titul získá Sparta, i když si stále 
myslím, že Slavia má o něco lepší kádr.

(fvk)

S kolegy z branže rozhodčích. Zleva Petr Šolc, Petr Hummler, 
František Hubička (prvoligový delegát) a Dušan Galba.
 Foto: Archiv P. H.

V Náchodě se před zápasem se Dvorem Králové konala osla-
va. Petr Hummler (vpravo) převzal velké fotbalové vyznamenání  
- Cenu dr. Václava Jíry před divizním zápasem Náchoda se Dvo-
rem Králové. Pogratulovali mu předseda krajské svazu Václav 
Andrejs, předseda okresního svazu Petr Vítek, kapitán A mužstva 
Martin Malý a spolumajitel klubu Milan Vik.
 Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý



Sokol Černíkovice je v okresním přeboru Rychnovska 
na jedenáctém místě. Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

SK Týniště nad Orlicí je po podzimu na druhém místě 
v tabulce A třídy. Foto: Miloš Kittler

TJ Dvůr Králové, účastník skupiny A AT Consult krajského 
přeboru mladšího dorostu. Foto: fotbalfoto.cz - Renata Jírová

Sokol Železnice, podzimní mistr skupiny A JAKO I. B třídy. 
Foto:  E. Mihočková 

Spartak Rychnov nad Kněžnou B, pátý celek podzimu 
Antolin Lipovka okresního přeboru II.třídy.  

Foto: fotbalfoto.cz - Petr Reichl

Solnice potvrdila vedení v A třídě i v posledním utkání, v němž zdolala 
rezervu Náchoda 4:0. Foto: fotbalfoto.cz - Michal Malý

Slovan Broumov skončil v podzimní tabulce A třídy osmý.
 Foto: Miloš Kittler

V AM Gnol I. A třídě rozstřílelo doma Týniště Broumov 9:1.
Foto: Miloš Kittler 
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Doslova o život šlo mladému fotbalistovi na Královéhradec-
ku během zápasu krajského přeboru starších žáků Mladé 
Buky/Žacléř vs. Hořice. Domácí hráč, jemuž je teprve tři-
náct let, skončil po vzdušném souboji na zemi s vyraženým 
dechem a zapadlým jazykem. Ihned mu přispěchalo na po-
moc několik lidí včetně domácího realizačního týmu a roz-
hodčího. Jenže chlapce se nedařilo dostat do normálního 
stavu a čas utíkal. A tak zasáhl jeden z hostujících trenérů 
Pavel Procházka, hocha převzal do své péče a především 
díky jeho přičinění se hráče podařilo zavčasu zachránit.

Co se vlastně stalo?
 Co si matně pamatuju, tak ke konci prvního poločasu došlo ve 
výskoku k souboji o balon. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost, řešil 
jsem spíš věci o kus dál. Najednou jsem viděl, že kluk leží, k němu 
přibíhají ostatní hráči, rozhodčí plus další. Lhal bych, kdybych řekl, jak 
to bylo přesně. Zvedli ho a drželi ve stoje takovým způsobem, že se 
mu asi snažili vrátit dech. On sám křičel, že ho má vyražený. Trvalo to 
nějak dlouho.

Jaká byla vaše reakce?
 Nevím proč, ale dostal jsem nutkání a začal jsem si myslet, že má 
asi zapadlý jazyk. Na základě tohoto popudu jsem se rozeběhl od 
naší střídačky, kluka jsem jim skoro vytrhl z toho postoje, dal jsem ho 
na zem, zaklonil mu hlavu, protože on začínal omdlévat, ruce měl už 
takřka v bezvládí a oči v sloup. Měl i křeč, takže se mu do pusy nešlo 
dostat. I přes ten křečovitý stisk jsem se mu dostal do pusy a nějakým 
způsobem vyšťournul jazyk. On pak zachrchlal a popadl dech.

Tím jste už věděli, že to dobře dopadne?
 Chvilku to ale trvalo. Mezitím už volali sanitku. Říkal, že ho strašně 
bolí hlava a podobně. V momentě, když popadl dech, z mé strany 
bylo už víceméně vyhráno. Následně byl odnesen na nosítkách, při-
jela záchranka, měřili ho a tak dále. To už jsem šel pryč, byl jsem 
částečně v šoku. Potom jsem si to i vygooglil, vytahování jazyku bylo 
možná i zbytečné, ale to nevím. Nejdůležitější bylo to položení na 
zem a zaklonění hlavy. Ostatní činnosti byly asi zbytečné, ale to jsem  
v tu chvíli nevěděl. Někomu to může přijít chvályhodné, jiný to může 
zpochybňovat, že to byl jednoduchý zákrok. Já si to úplně nemyslím. 
V tu chvíli jsem prostě vyhodnotil, že ostatní se ho snaží zachraňovat 
špatně. Proto jsem tam vlítnul.

To chce odvahu, že?
 Můj bratr se mě ptal, kde jsem ji vzal, že jsem tam takhle vlítnul  
a bral veškerou odpovědnost za zachraňování na sebe. Ale na to nej-
sem schopný odpovědět. Kdysi jsem koukal na nějaká videa, v lize  
u nás i v zahraničí někomu takhle vytahovali jazyk. Možná jsem si na 
to vzpomněl, proto jsem asi věděl, že se musí položit na záda a hlava 
se musí zaklonit. Pak jsem mu musel rozmáčknout čelist, abych se 
dostal k jazyku. Naštěstí to bylo dítě, já jako chlap mám trošku větší 
sílu.

Myslíte, že šlo o vteřiny?
 Možná, ale nevím, nechci to zveličovat ani zlehčovat. Podle mě 
je důležité po podobných soubojích vždy zkontrolovat, jestli ti kluci 
nemají zapadlý jazyk. Na druhou stranu je rozdílné to hodnotit s časo-
vým odstupem a v tom momentu, kdy se to všechno odehraje.

Byla to pro vás první taková situace, kterou jste na fotbale 
zažil?
 Něco podobného jsem už zažil. Jednou mi vyrazili dech a strašně 
dlouho trvalo, než se ho podařilo vrátit zpátky. Druhá příhoda byla 

KLOBOU DOLŮ

Jak hořický trenér zachránil život mladému fotbalistovi
taková, že jeden kluk dostal nějaký záchvat. On si snad vzal nějaký 
špatný inhalátor a jakoby zkolaboval, takže tam taky přijela sanitka.  
To znamená, že ten pocit jsem už zažil, ale nikdy jsem takhle neza-
chraňoval. Mám dceru, když byla maličká, tak ji zaskočil kus nekta-
rinky. To jsem si taky prožil svoje. Zkrátka podvědomě jsem věděl, co 
mám dělat. Tím neříkám, jestli jsem to dělal správně nebo špatně.

Dostalo se vám nejednoho poděkování. Máte teď pocit, kte-
rý vás vnitřně náramně hřeje?
 Upřímně nic hezčího jsem v životě nezažil. Je to taková vnitřní  
satisfakce, že se něco povedlo. Nebudu si hrát na nějakého falešné-
ho skromného člověka, ale to poděkování je tak krásné, od rodičů na 
místě, od chlapů, co tam byli, i od předsedy soupeřova klubu, který to 
pak poslal na náš klub.

Co vám na to řekli vaši nejbližší?
 Samozřejmě jsem se tím pochlubil doma, svým rodičům a mam-
ka byla nadšená. Je to neskutečný pocit. Nemyslím si, že existuje 
něco víc, než takovéto ohodnocení. Prvořadě jsem ale šťastnej, že ten 
kluk je v pořádku. Dál bych to už nerozmazával, úspěch se neodpou-
ští (usměje se).

(fvk)

Trenér hořických žáků Petr Procházka se při zápase krajského
přeboru zachoval jako pravý záchranář. Foto: FVK
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Rok a půl nemohl hrát fotbal kvůli zranění kolena. Lukáš Hájek to ale 
nevzdal, před sezonou se zapojil do přípravy s FC Hradcem Králové 
B a v ČFL za tým od té doby nastřílel tři góly. „Když přijde zranění, 
je důležité nehodit všechno za hlavu, ale dát se do pořádku a makat 
dál,“ popisuje vlastní zkušenost teprve devatenáctiletý talentovaný 
útočník, který si zahrál i za mládežnickou reprezentaci.

Sedmé místo po podzimu. Jak vám to zní? Bylo na víc?
 Myslím si, že sedmé místo je dobré, i když jsme mohli být v tabulce 
klidně výš, ale v posledních kolech jsme zbytečně ztratili několik bodů.

Jak hodnotíte podzim z pohledu B týmu Hradce?
 Řekl bych, že to byl docela dobrý půlrok, samozřejmě že vždycky to 
může být lepší. Měli jsme ke konci i dost zraněných hráčů, kterým přeji, 
aby se přes zimu dali do pořádku. Přišlo mi, že začátek sezony byl velmi 
dobrý, po pěti kolech jsme měli devět bodů, a to jsme si ještě nechali 
utéct tři body v utkání doma s Brozany, kdy jsme vedli 2:0 a nakonec 
jsme prohráli 2:3. Ze začátku sezony za nás hodně chodili hrát kluci  
z áčka, kteří nám dost pomohli, bohužel ke konci už jich chodilo méně, 
třeba jen dva až tři hráči, což taky sehrálo nějakou roli.

V mužské kategorii nastupujete poměrně krátce, už jste si 
zvykl na tempo dospělého fotbalu?
 Je to rychlé a hodně soubojové. Můj první zápas v základní sestavě 
byl doma se Živanicemi, se kterými jsme vyhráli 5:0. I když to vypadá 
jako jednoznačná záleži-tost, tak úplně jednoduché to nebylo. Moc jsem 
to tempo zápasu ze začátku nestíhal, byl jsem i trochu nervózní, což se 
mi při fotbale moc často nestává, ale pak jsme dali nějaký ten gól a už 
se hrálo o mnoho lépe. Takže si myslím, že jsem se adaptoval docela 
rychle, i když jsem některé zápasy mohl odehrát lépe.

V čem je největší rozdíl proti dorostu a jaká je úroveň ČFL?
 Určitě největší rozdíl je v osobních soubojích, důrazu a rychlosti hry. 
Úroveň si myslím, že je dobrá. Hrajeme proti týmům, za které nastupují 
hráči, kteří hráli nebo i hrají první ligu.

Podle statistik máte na kontě máte dvě branky. Mohlo jich být 
více?
 Ve skutečnosti jsem vstřelil branky tři. Dával jsem gól proti Dukle B, 
Velvarům a Chlumci nad Cidlinou. V posledním jmenovaném zápase 
napsali, že ten gól dával Fíra (Filip Firbacher, pozn. aut.), který mi na gól 
přihrával, a kterého tímto zdravím. Není důležité, kdo ho dal, ale důležité 
je, že jsme dali gól jako tým.

Na čem přes zimu mužstvo potřebuje zapracovat, aby postou-
pilo tabulkou?
Potřebujeme zlepšit obrannou fázi, proměňování šancí a důraz v osob-
ních soubojích.

Který tým vás svou hrou na podzim zaujal?
 Nejvíce mě zaujal Liberec B. Byli neskutečně rychlí, dokázali kom-
binovat i na malém prostoru a měli obrovskou sílu dopředu. Bylo to ale 
zapříčiněno i tím, že za ně hrálo velké množství hráčů z áčka Liberce a 
ta jejich kvalita tam byla vidět.

Jak kloubíte fotbal na vyšší úrovni se školou/prací?
 Tento rok jsem udělal maturitu s vyznamenáním na Obchodní aka-
demii v Hradci Králové a šel jsem dál studovat. Vybral jsem si vysokou 
Univerzitu Hradec Králové, na které jsem v prvním ročníku. Je náročné 
udělat to tak, aby oboje fungovalo, ale na té vysoké škole si sami vytváří-
me rozvrh, tak se to snažím naplánovat tak, aby to vycházelo s fotbalem 
co nejlépe a myslím si, že to zatím zvládám dobře.

LUKÁŠ HÁJEK, ÚTOČNÍK FC HRADEC KRÁLOVE B 

Nejdůležitější je správné nastavení v hlavě
Jaké máte fotbalové ambice?
 Určitě bych se chtěl dostat do nejvyšší ligy v České republice, po-
případě, když bude přát štěstí, zahrát si i v nějakém věhlasnějším týmu  
v zahraničí. Chtěl bych si zahrát v A týmu České fotbalové reprezentace.

Co říkáte na výkony áčka v první lize?
 Pro mě je to milým překvapením. Byl jsem s nimi párkrát na trénin-
ku. V kabině je skvělá atmosféra, ti kluci jsou poctiví, pracovití a doufám, 
že se jim bude takhle dařit i nadále. Bylo by hezké, kdybych jim mohl 
třeba na jaře i já sám pomoct v nějakém zápase k zisku dalších skvělých 
bodů.

Co děláte mimo fotbal?
 Jsem sportovní typ, takže rád jezdím na kole, hraji dobře ping pong, 
občas zajdu i na tenis. Dále v zimě rád lyžuji, chodím bruslit nebo hrát 
hokej. Cokoliv dělám, tak se snažím dělat tak, aby mi to něco dalo  
a mohl jsem se posouvat i v jiných věcích, než je fotbal.

Co je podle vás pro mladého fotbalistu nejdůležitější?
 Nejdůležitější je mít to správně nastavený v hlavě. Jít si za svým cí-
lem, něco dokázat a nenechat se odradit ostatními. Důležité také je, aby 
se vyhýbala nějaká vážná zranění, ale když už to zranění přijde, tak to 
nehodit všechno za hlavu, ale dát se do pořádku a makat dál. Mluvím 
z vlastní zkušenosti. Byl jsem na dvou operacích kolene. Měl jsem pře-
tržený přední zkřížený vaz a prasklý meniskus. Viděl jsem to všechno 
černě, že už se k fotbalu na profesionální úrovni nikdy nebudu moct 
vrátit. Musel jsem se znovu učit chodit, změnil jsem trochu i styl běhu, 
ale nevzdal jsem to a po dlouhém roce a půl jsem se dokázal vrátit  
k normálnímu trénování, což bylo letos na začátku července. Chtěl bych 
poděkovat hlavně rodině a také trenérům, kteří mi věřili, podporovali, 
pomáhali a dodávali sílu se po zranění vrátit zpět na hřiště.

(jzk)

LUKÁŠ HÁJEK
Narozen: 11. června 2002
Hráčská kariéra:
• Třebeš • FC Hradec Králové
Úspěchy: nominace a vstřelený gól 
v mládežnické reprezentaci

Gólová radost Lukáše Hájka (číslo sedmnáct) v zápase s Chlum-
cem.             Foto: fchk.cz

Lukáš Hájek působí v FC Hradec Králové od svých sedmi let. 
 Foto: fchk.cz
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Na svůj klub nedá dopustit. A i když celou kariéru neoblé-
kal jen jeden dres, vždy věděl, kde je doma. Odchovanec 
královédvorského fotbalu Radek Klazar je aktuálně pevným 
článkem divizní sestavy. Povětšinou útočník v podzimní čás-
ti zaskakoval na postu stopera. A zvládl to s grácií. „Trenér 
řešil, kam se mnou. A jediné volné místo bylo na stoperu,“ 
říká s dávkou humoru devětadvacetiletý fotbalista. 

Poslední porážky a zejména ta domácí s Kutnou Horou vás asi 
ještě musí pořádně mrzet, že?
 Strašně. Kutná Hora měla asi jednu střelu a držení míče bylo 
70:30 v náš prospěch. Před zápasem jsem si ani na vteřinu nepřipou-
štěl jakoukoliv ztrátu bodu. O to víc mě to štvalo.

Tabulkově je Dvůr Králové na spodních příčkách divize. Cítíte 
obavu z možného sestupu nebo dolů vůbec nehledíte?
 Někde vzadu lehce cítím, že jsme v nebezpečném pásmu. Ale 
divize se tu hraje asi osmnáct let, takže doufám, že tu bude i další 
sezonu.

Ztráta na týmy před vámi není velká. Na čem je třeba pro jaro 
zapracovat?
 Na doplnění postů, které nás trápí. Jmenovat konkrétní pozice 
nebudu, ale věřím, že všichni víme, kde nás to pálí.

Tým sužovaly personální problémy. Přijdou v zimě do kádru 
posily? 
 Doufám v to. Nicméně toto je otázka na vedení, na přestupech se 
nepodílím.

Jak je současný tým Dvora Králové?
 Bojovný. Nic jiného nám moc nezbývá (usměje se).

Jak obecně hodnotíte podzimní část sezony?
 Ztratili jsme čtyři body v poslední minutě a poslední zápas s Kut-
nou Horou. Mít tyto body, hodnotili bychom podzim úspěšně. Pro mě 
z tohoto pohledu tedy zklamání.

Na čele tabulky je Kolín a Vysoké Mýto. Koho favorizujete na 
postup?
 Stoprocentně Kolín. Působil na mě kvalitněji, i když Vysokému 
Mýtu chyběla spousta hráčů ze základu.

Jaká je úroveň divize? Stagnuje nebo naopak klesá?
 Víte, mám asi osm kilogramů nadváhu a nějaký určitý standard si 
odehraju. Myslím, že před deseti lety bych takto hrát nemohl. Vzhle-
dem k personálním nedostatkům snad ve všech klubech si myslím, 
že kvalita klesá.

Ve Dvoře jste strávil podstatnou část kariéry. Jaký máte ke 
klubu vztah a co vaše budoucí plány pod Hankovým domem?
 Dvůr? To je moje srdcovka. Zkoušel jsem hrát fotbal v Praze, kde 
bydlím, ale vyhodnotil jsem, že chci hrát za Dvůr. Lidi ve dvorském 
fotbale mám všechny hrozně rád.

S jakým umístěním byste byl letos spokojený?
 Záchrana je priorita.

Přestože jste útočník, většinu zápasů na podzim jste úspěšně 
odehrál na postu stopera. Zvykl jste si na jinou pozici? 
 Trenér řešil, kam se mnou. Na útok nemám fyzičku, na zálohu 
nemám fyzičku, tak jediné volné místo bylo na stoperu. První zápasy 
jsem se hledal. Vždycky jeden, dva metry v souboji chyběly. Po půl 

RADEK KLAZAR, ODCHOVANEC DVORA KRÁLOVÉ

Dvůr je srdcovka. Obránce? Zhubnu a posunu se dopředu
sezoně na stoperu už se cítím dobře. Hlavně miluju jednu věc. Bránit 
jeden na jednoho. V tom se vyžívám (usměje se)

Plánujete se přeorientovat na obránce i do budoucna?
 Bude mi 30 a pro Dvůr udělám to, co trenér uzná za nejlepší.

Jaké máte fotbalové ambice?
 Zhubnu a chtěl bych se posunout trošku dopředu. Rád bych také 
pomohl Vitebákovi, aby dal alespoň dvacet branek.

(jzk)

Radek Klazar je odchovancem Dvora Králové.               Foto: Renata Jírová

Radek Klazar nastupoval na podzim ve stoperské dvojici. 
Foto: Renata Jírová

RADEK
KLAZAR
Narozen: 
21. dubna 1992 
ve Dvoře Králové
Hráčská kariéra:
• Dvůr Králové
• FC HK
• TJ Sokol Cholupice
• Dvůr Králové
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14. kolo:
Kratonohy – Nechanice 1:4 (0:0)..................................................................................
Po bezbrankovém 1. poločase dali hosté brzy 
po přestávce dva góly a zápas dovedli do ví-
tězného konce. B: Sadílek P. – Chalupník 2, 
Pechar P., Šauer, R: Jedlinský.

Syrovátka – Kobylice B 3:1 (0:0)..................................................................................
O výhře rozhodli domácí ve 2. půli, kdy padly 
všechny góly. B: Pleskot D. 2, Musil – Haňáček, 
R: Slavkay.

Skřivany B – Nové Město 1:2 (1:1)..................................................................................
Hosté dali o gól více a o výhře rozhodli po změ-
ně stran. B: Buček – Janda, Uchytil, R: Štosek.

Převýšov – Lužec 12:0 (7:0)..................................................................................
V podzimní derniéře si domácí otevřeli střelnici, 
branku dala i převýšovská legenda Pavel Pilař 
(61 let). B: Dvořák 4, Vaněk 3, Divišek 2, Skalic-
ký, Hrabík T., Pavel Pilař, R: Kubánek.

Starý Bydžov – Klamoš 4:0 (2:0)..................................................................................
Domácí byli produktivnější a ukončili podzim 
čtyřgólovou výhrou. B: Holman 2, Bark, Fiala 
Radim, R: Stránský.

Nepolisy B – Kunčice B 2:4 (1:2)..................................................................................
V duelu rezervních týmů účastníků 1. A třídy  
vyhráli hosté. B: Strakuš, vlastní (Lazar) – Lazar 
2, Šolc, Jirka, ČK 1:0, R: Pšenička.

Malšova Lhota potvrdila první flek i v oslabení

Čtrnáctým dějstvím, jarní předehrávkou, pokra-
čoval soutěžní ročník 2021/22 DAHASL okresní 
fotbalový přebor dospělých Královéhradecka.
Šest zápasů bylo na programu v sobotu, kdy 
vedoucí Malšova Lhota vyhrála v Ohnišťanech, 
jediný gól stačil Vysoké B na tříbodovou radost 
v Roudnici, Boharyně remizovala s Lovčicemi. 
Nový Bydžov B si otevřel střelnici v Myštěvsi, Do-
halice zvítězily v Libřicích a Červeněves zdolala 
Lhotu p. L.
Jediný nedělní duel Chlumec C vers. Prasek 
vers. přinesl výhru domácích.
Čisté konto udrželi brankáři Havlík (Vysoká B)  
a Zapadlo (Dohalice), hattrick zaznamenali Kolář 
a Podhajský (oba Nový Bydžov B).

14. kolo:
Ohnišťany – Malšova Lhota         1:4 (1:3)..................................................................................
Ačkoliv hosté hráli celý 2. poločas pro vylou-
čení o deseti, odvezli si z Ohnišťan 3 body. B: 
Kopáč z pen. – Vejr 2, Koblížek Jakub, Havelka, 
ČK 0:1, R: Čožík.

Roudnice B – Vysoká B 0:1 (0:1)..................................................................................
O výhře hostů rozhodl jediný gól hned z úvodu 
utkání. Domácí dohrávali závěr duelu o deseti pro 
vyloučení. B: 4. Hovorka, ČK 1:0, R: Novotný D.

Boharyně – Lovčice 1:1 (1:0)..................................................................................
Po změně stran hosté vyrovnali, a tak se zrodila 
dělba bodů. B: Farka – Kafka, R: Hrubý.

Myštěves – Nový Bydžov B              1:9 (1:7)..................................................................................
Zápas týmů z opačných pólů tabulky přine-
sl kanonádu hostů. B: Vodička – Kolář 3 (1  
z pen.), Podhajský 3, Batelka z pen., Trejbal 
Jan, Telvák, R: Smola.

Libřice – Dohalice 0:3 (0:2)..................................................................................
Střelecky se prosadili pouze hosté a odvezli si 
do Dohalic 3 body. B: Rusyn 2, Láša, R: Kara-
binoš.

Červeněves – Lhota p. L.                 3:2 (2:1)..................................................................................
Před zimní pauzou si domácí připsali cenné 
vítězství. Hosté korigovali až v závěru, ale na 
bodový zisk to nestačilo. B: Stoklas, Žďárský, 
Malý – Jantovský, Čihák z pen., R: Firbacher F.

Chlumec C – Prasek 3:1 (2:1)..................................................................................
Domácí byli produktivnější a na závěr podzimu 
před více jak stovkou diváků vyhráli. V 53. mi-
nutě se zranil hlavní rozhodčí Kekelák, které-
ho nahradil D. Novotný. B: Holman 2, Staněk  
z pen. – Fof, R: Kekelák (od 53. min. D. Novot-
ný). 

14. kolo:
Jeníkovice – Hořiněves 2:0 (2:0)..................................................................................
V zápase sousedů v tabulce si domácí připsali 
3 body. B: Špriňar D., Rücker z pen., R: Voto-
ček.

Probluz – Neděliště 2:5 (2:3)..................................................................................
Domácí nečekaně doma ztratili všechny body, 
když hosté vyhráli i díky hattricku Shejbala. Ve 
2. půli tým Probluze ještě dvakrát inkasoval  
a bylo rozhodnuto. B: Neumann F. z pen., Pour 
– Shejbal 3 (1 z pen.), Stanner, Mergl, R: Ku-
bišta.

Stěžery B – Olympia Hradec            2:0 (0:0)..................................................................................
Po bezbrankovém poločase skóroval dvakrát 
Vojtěch Bleha, a tak si stěžerská rezerva připsa-
la 3 body. B: Bleha 2, R: Jedlinský.

Sendražice – Lokomotiva Hradec B 6:0 (5:0)..................................................................................
O osudu zápasu se rozhodlo již v 1. poločase, 
kdy dali domácí pět gólů. B: Král 2, Štorek, 
Malý, Michalička, Lipenský, R: Částka.

Cerekvice – Lhota p. L. B 3:1 (1:0)..................................................................................
Domácí byli produktivnější a na závěr podzimu 
si v Dohalicích připsali výhru. B: Pour 2, Lulek – 
Hanousek, R: Štancl.

Libčany B – Malšova Lhota B     3:5 (3:2)..................................................................................
Domácí sice do přestávky o gól vedli, ale po 
změně stran hosté 3 góly skóre otočili a vyhráli.
B: Bouček 2, Jelínek – Vejr 4, Kozlant, R: Kincl.

Dohalice B – Nový Hradec B         0:4 (0:3)..................................................................................
Favorizovaní hosté si z Dohalic odvezli výhru  
a před zimní pauzou tak ztrácejí na špici tabul-
ky 2 body. B: Andrýs 3, Přiklopil, R: Šťastný.

DAHASL OKRESNÍ PŘEBOR

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“

Okresní fotbal     Královéhradecko

DAHASL okresní přebor
1. Malš. Lhota 14 13 0 1 86:14 39
2. N. Bydžov B 14 11 1 2 64:21 34
3. Dohalice 14 10 1 3 42:19 31
4. Roudnice B 14 8 3 3 38:11 27
5. Prasek 14 9 0 5 32:20 27
6. Chlumec C 14 7 1 6 29:29 22
7. Vysoká B 14 6 3 5 25:39 21
8. Lhota p. L. 14 6 1 7 40:28 19
9. Libřice 14 6 1 7 29:38 19
10. Lovčice 14 4 3 7 24:33 15
11. Červeněves 14 3 4 7 17:40 13
12. Ohnišťany 14 2 1 11 15:54 7
13. Boharyně 14 1 2 11 16:59 5
14. Myštěves 14 1 1 12 11:63 4

AM GNOL III. TŘÍDA „VÝCHOD“
1. Sendražice 14 13 0 1 81:13 39
2. Nový Hradec B 14 12 1 1 75:19 37
3. Probluz 14 12 0 2 66:32 36
4. Olympia HK 14 8 1 5 69:41 25
5. Neděliště 14 8 1 5 51:34 25
6. Stěžery B 14 7 1 6 36:29 22
7. Cerekvice 14 7 1 6 28:32 22
8. Malš. Lhota B 14 6 2 6 48:48 20
9. Lok. Hradec B 14 5 1 8 32:35 16
10. Libičany B 14 4 1 9 34:62 13
11. Hořiněves 14 4 0 10 26:49 12
12. Jeníkovice 14 4 0 10 32:72 12
13. Dohalice B 14 2 1 11 28:56 7
14. Lhota p. L. B 14 1 0 13 13:97 3

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
1. Nechanice 13 12 1 0 69:10 37
2. Dobřenice 12 10 0 2 43:11 30
3. Převýšov 13 8 2 3 52:23 26
4. Starý Bydžov 13 8 0 5 36:15 24
5. Kunčice B 13 7 2 4 50:34 23
6. Nové Město 13 7 1 5 30:31 22
7. Klamoš 13 5 2 6 34:21 17
8. Skřivany B 13 5 1 7 24:44 16
9. Syrovátka 13 4 3 6 18:26 15
10. Kratonohy 13 4 2 7 39:41 14
11. Kobylice B 13 4 0 9 22:30 12
12. Nepolisy B 13 3 0 10 21:78 9
13. Lužec 13 0 0 13 6:80 0

CK VOTROK III. TŘÍDA „ZÁPAD“
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BELSPORT OP STARŠÍ ŽÁCI:

Poznámka:
Při remíze následují pokutové kopy (5 a po 1 
do rozhodnutí).

Dohrávky:
Prasek – Lhota p. L./Roudnice 1:5
Stěžery – Černilov/Třebechovice odloženo

SPORTFOTBAL OP MLADŠÍ ŽÁCI:

13. kolo: 
FC Hradec dívky – Nový Hradec 14:0
Nechanice – Nový Bydžov B 1:21
Černilov – Lhota p. L. 2:2
Skřivany/Červeněves – Prasek 1:0
Lovčice – Hořiněves 4:1
Urbanice – Kratonohy/Roudnice 6:5
Kunčice – Stěžery 2:4

BELSPORT OP STARŠÍ ELÉVOVÉ 
skupina A:

10. kolo: 
Dohalice/Cerekvice – Nový Hradec 2:6

11. kolo: 
Nový Hradec – Třebeš C chlapci 10:11
Slavia Hradec B – Předměřice/Lok. HK 3:10

12. kolo: 
Předměřice/Lok. HK – Černilov 15:5
Třebeš B dívky – Nový Hradec 2:14
Malšova Lhota A – Třebechovice 5:5
FC Hradec dívky – Smiřice 4:1

BURDYCH OP mladší přípravky:

9. kolo dohrávka:
Turnaj 9F hř. Kunčice (ÚT 2. 11. v 16): 
Kunčice – FC Hradec A 11:2
Kosičky – FC Hradec B 14:3
Kunčice – FC Hradec B 14:4
Kosičky – FC Hradec A 18:1

1. kolo:
Turnaj 1A hř. Malšova Lhota (SO 6. 11. ve 13): 
Malšova Lhota A – Lhota p. L. 3:4
Malšova Lhota B – Roudnice/Kratonohy 4:4, 
Malšova Lhota A – Roudnice/Kratonohy 10:5
Malšova Lhota B – Lhota p. L. 7:4

Turnaj 1B hř. Černilov (NE 7. 11. v 10): 
Černilov A – FC Hradec A 12:4
Černilov B – FC Hradec B 2:10
Černilov A – FC Hradec B 13:5
Černilov B – FC Hradec A 1:11

Turnaj 1C hř. Nový HK (předehráno 23. 9.): 
Nový Hradec – Dohalice/Cerekvice A 3:1
FC Hradec dívky – Dohalice/Cerekvice B 12:1
Nový Hradec – Dohalice/Cerekvice B 5:2
FC Hradec dívky – Dohalice/Cerekvice A 15:2

Turnaj 1D hř. Třebeš (NE 7. 11. v 10): Tře-
beš C – Hořiněves 0:9
Třebeš dívky – Smiřice 0:9
Třebeš C – Smiřice 0:8
Třebeš dívky – Hořiněves 6:2

Turnaj 1E hř. Chlumec (NE 7. 11. v 11.30):
Chlumec B – Kunčice 2:7
Prasek – Kosičky 1:20
Chlumec B – Kosičky 4:9
Prasek – Kunčice 0:21

Turnaj 1F hř. Hlušice (předehráno 1. 9.): 
Nový Bydžov B – Stěžery A 4:12
Červeněves/Skřivany – Stěžery B 4:16
Nový Bydžov B – Libčany 1:16
Červeněves/Skřivany – Stěžery A 2:8
Nový Bydžov B – Stěžery B 1:20
Červeněves/Skřivany – Libčany 1:9

Turnaj 1G hř. Vysoká 
(SO 6. 11. v 10 nehráno) účast: 
Vysoká A, Třebechovice, Vysoká B, 
Malšovice.

Lubomír Douděra 

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE 
OFS HRADEC KRÁLOVÉ

BELSPORT OP STARŠÍ ŽÁCI
1. Lhota/Roud. 10 10 0 0 0 44:11 30
2. Stěžery 9 5 2 0 2 33:8 19
3. Dohal./Prob. 10 6 0 1 3 23:11 19
4. Čern./Třeb. 9 3 1 0 5 29:18 11
5. Prasek 10 2 0 2 6 12:30 8
6. Smiřice 10 0 0 0 10 2:65 0

BELSPORT OP STARŠÍ ELÉVOVÉ SK. A
1. Stěžery 12 10 0 2 122:56 30
2. Předměř./Lok. HK 12 10 0 2 123:69 30
3. Třebechovice 12 9 1 2 124:73 28
4. Smiřice 12 8 1 3 99:59 25
5. Malš. Lhota B 12 7 0 5 139:86 21
6. Nový Hradec 12 6 1 5 123:86 19
7. Dohal./Cerekv. 12 6 1 5 97:78 19
8. FC HK dívky 12 6 1 5 63:82 19
9. Třebeš chlapci 12 4 1 7 74:91 13
10. Malš. Lhota A 12 3 1 8 83:104 10
11. Černilov 12 3 0 9 89:124 9
12. Slavia HK B 12 2 1 9 82:129 7
13. Třebeš dívky 12 0 0 12 23:204 0

SPORTFOTBAL OP MLADŠÍ ŽÁCI
1. FC HK dívky 13 13 0 0 126:17 39
2. Kunčice 13 10 0 3 99:39 30
3. Lhota p. L. 13 9 3 1 66:18 30
4. Prasek 13 8 2 3 55:23 26
5. Stěžery 13 8 1 4 85:39 25
6. Skřiv./Červ. 13 7 2 4 51:31 23
7. N. Bydžov B 13 5 2 6 92:65 17
8. Lovčice 13 5 2 6 59:55 17
9. Nový Hradec 13 5 1 7 62:69 16
10. Černilov 13 5 1 7 59:69 16
11. Krat./Roud. 13 4 0 9 50:97 12
12. Hořiněves 13 3 0 10 39:90 9
13. Urbanice 13 2 0 11 41:103 6
14. Nechanice 13 0 0 13 18:187 0

Okresní fotbal     Královéhradecko
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Oceněny byly Hradecké 
fotbalové osobnosti 
 V příjemném prostředí Restaurace Pivovar Beránek ve 
Stěžerách se v úterý 9. listopadu 2021 uskutečnilo společné 
v pořadí již 14. a 15. slavnostní vyhlášení Hradecké fotbalové 
osobnosti 2020 a 2021.

 Přítomni zde byli mimo jiné člen Výkonného výboru FAČR 
a předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs, trenérská 
legenda Ladislav Škorpil, Evžen Čejka za Sport Forte Podě-
brady, předseda OFS Hradec Martin Zbořil, místopředseda 
OFS Hradec Vladan Haleš, členové Výkonného výboru OFS 
Hradec Lucie Kubíková, Lukáš Vojtěch a další hosté.
 Slavnostní setkání zahájil a moderoval Bohumil Lemfeld, za 
výkonný výbor OFS Hradec Králové přivítal všechny účastníky 
předseda Martin Zbořil, který oceněným poděkoval za odve-
denou práci pro fotbal v rámci OFS Hradec Králové. Díků se 
dostalo manželkám a rodinám za podporu i toleranci, protože 
bez toho by fotbal nebylo možné dělat.
 Následoval slavnostní přípitek a kulturní program, kde vy-
stoupila operní pěvkyně Daniela Filo. V průběhu celé akce tak 
byli přítomní doslova pohlceni nádherným hudebním vystou-
pením, což v neopakovatelné atmosféře orámovalo slavnostní 
předávání pamětních plaket, knihy o Ladislavu Přádovi „Ne-
šťastná fotbalová legenda“ a speciálního vydání zpravodaje 
OFS „Hradecké fotbalové osobnosti 2020 až 2021“, kde jsou 
všichni ocenění představeni s charakteristikami a portréty.

Oceněné osobnosti
14. ročník Hradecké fotbalové osobnosti 2020:
 Děrgel Zdeněk (TJ Lokomotiva Hradec Králové), Havel Mi-
loš (SK Jeníkovice), Horáček Josef (FC Nový Hradec), Hradský 
Bohumír (SK Smiřice), Hýbner Vladislav (FK Nechanice 2011), 
Jedinák Josef (SK Slavia Libřice), Krucký Bohumil (TJ Sokol 
Malšovice), Pilař Pavel (SK Převýšov).

15. ročník Hradecké fotbalové osobnosti 2021:
 Krempa Milan (FC Slavia Hradec Králové), Sedláček Lubo-
mír (OFS Hradec Králové), Schejbal Jan (SK Libčany), Slonek 
Ladislav (TJ Slavoj Syrovátka), Tér Petr (TJ Spartak Kosičky), 
Tomášek Jiří (TJ Slavoj Skřivany).

Lubomír Douděra

Co na to předseda KFS?
 Václav Andrejs (člen VV FAČR a předseda Královéhradec-
kého KFS): „Toto byl jeden nejpovedenějších ročníků Hradec-
ké fotbalové osobnosti. Za dva roky se zde sešla obří koncen-
trace osobností regionálního fotbalu s přesahem přes okresní 
soutěže. Na celé atmosféře bylo vidět, že všichni ocenění si 
mezi sebou měli co říci, navíc vše zapadlo do nádherného 
prostředí Pivovaru Beránek ve Stěžerách. Poděkování patří  
vedení Okresního fotbalového svazu Hradec Králové za zajištění  
a organizaci této akce.“

ANKETA

Vystoupení operní pěvkyně Daniely Filo přineslo přítomným nád-
herný zážitek.        Foto: Lubomír Douděra

Hradecké fotbalové osobnosti 2020 a 2021 zleva stojí: Josef Ho-
ráček, Jan Schejbal, Ladislav Slonek, Petr Tér, Jiří Tomášek, Pavel 
Pilař, Milan Krempa; zleva sedí: Vladislav Hýbner, Zdeněk Děrgel, 
Bohumil Krucký, Miloš Havel, Lubomír Sedláček, Bohumír Hrad-
ský, Josef Jedinák.        Foto: Lubomír Douděra
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   VZPOMÍNÁNÍ
Fotbalisté univerzity si připomněli úspěch na ME 
Fotbalový tým bývalých studentů Univerzity Hradec Králové, který v roce 2001 vybojoval 
na Akademickém mistrovství univerzitních týmů ve fotbalu v Nizozemském Eindhovenu 
sedmé místo, se opět po dvaceti letech sešel, aby na tento úspěch zavzpomínal.
Jak setkání hodnotil Vojtěch Dlabáček, tehdejší trenér Univerzity Hradec 
Králové a organizátor:
 „V tomto mužstvu bylo navíc jedenáct hráčů, kteří o rok dříve v Paříži skončili ve stej-
né soutěži dokonce třetí. Setkání proběhlo na hřišti FC Nový Hradec Králové a začalo 
fotbalovým utkáním proti Staré gardě FC Nový Hradec, tedy hráčů nad 40 let. Protože se  
z mužstva studentů řada hráčů omluvila a nebo se je nepodařilo kontaktovat, hrálo se 
pouze na polovině hřiště 2 x 30 minut.
 Na každé straně bylo vždy na hřišti pět hráčů v poli a brankář, další mohli opakovaně 
střídat. Utkání řídil rozhodčí Oldřich Štancl. Po zápase následoval jeho rozbor v útulné 
hospůdce na hřišti FC Nový Hradec, kde se mohli hráči Univerzity Hradec podívat na 
fotodokumentace a novinové zprávy z Akademických evropských šampionátů z let 2000  
a 2001, které mám dochované ve svém archivu.“
SG Nový Hradec Králové – Univerzita Hradec Králové 2001. Výsledek 5:9 
(2:5)
 Zápas probíhal v přátelském duchu o čemž svědčí fakt, že rozhodčí Štancl odpískal za 
šedesát minut pouze jeden faul….
 Mužstvo Univerzity Hradec tvořili Drahoš, Hronek, Machovský, T. Kroulík, R. Kroulík, 
Štichauer, Šumbera a Kocourek, za Nový Hradec nastoupili David, Karmín, Čejka, J. Rom-
portl, Z. Romportl, Zatloukal a Sedláček.

Lubomír Douděra

Kdo vychytal nejvíc čistých kont?
Další soutěží, kterou Okresní fotbalový svaz Hradec Krá-
lové pravidelně vyhlašuje, sleduje a vyhodnocuje, jsou 
KEEPERsport brankáři s vychytanou „0“ v soutěžích 
dospělých. Patronem soutěže je dlouhodobě KEEPER-
sport Pardubice.
DAHASL Okresní přebor:
5 – Jaška (M. Lhota), Ruml (Roudnice B)
4 – Kukla (Dohalice)
3 – Drugda (Prasek), Sucharda (Červeněves), 
Tluka (Lhota p. L.), Vaněček (M. Lhota)
2 – Appl (Lovčice), Pavliš (Vysoká B), Ševčík (Prasek)
1 – Adamovič (Libřice), Havlík (Vysoká B), 
Hopko (Roudnice B), Hopko/Koutník L. (Roudnice B), 
Kleňhar/Šoltys D. (Ohnišťany), Kukal (Chlumec C), 
Lehký (N. Bydžov B), Němec (Chlumec C), 
Nožička (Červeněves), Saidl (N. Bydžov B), 
Šoltys D. (Ohnišťany), Vacek (Myštěves)
AM GNOL 3. třída „východ“:
3 – Brambora L. (Probluz), Brambora M. (Probluz), 
Michalička (Sendražice), Voltr (Nový Hradec B)
2 – Chrtek (Cerekvice), Joneš (Neděliště), Maur 
(Olympia HK), Satranský (Sendražice), Šlesingr (Hořiněves)
1 – Bělina M. (Cerekvice), Koval (Sendražice), Křičen-
ský (M. Lhota B), Musil (M. Lhota B), Nohejl (Lok. HK B), 
Procházka (Stěžery B), Smetiprach (Stěžery B), Soukup 
(Libčany B), Štěnička (Stěžery B), Vašata (Nový HK B), 
Zákravský (Neděliště), Zapadlo (Dohalice B)
CK VOTROK 3. třída „západ“:
4 – Jeřábek (Nové Město)
3 – Stěhulka (Skřivany B), Šteyr (Starý Bydžov)
2 – Čihák (Klamoš), Dvořák (Nechanice), 
Lenomar (Dobřenice), Pleskot R. (Syrovátka), 
Soldán (Nechanice), Žák (Kratonohy)
1 – Ihnatyshyn (Převýšov), Lenomar/Kotek (Dobřenice), 
Šanda (Kunčice B), Šándor (Kunčice B), 
Šuhájek (Kobylice B)

(ld)

GÓL kanonýři: Dospělí, starší a mladší žáci
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové dlouhodobě sleduje, tradičně vy-
hlašuje a oceňuje individuální soutěže. Přinášíme průběžné pořadí GÓL 
kanonýrů v soutěžích dospělých, starších a mladších žáků po polovině 
soutěžního ročníku 2021/2022. Patronem GÓL kanonýrů je tradičně pro-
dejna GÓL v Hradci Králové.
DAHASL Okresní přebor dospělí:
22: Vejr (Malšova Lhota)
17: Stoszek (Malšova Lhota)
14: Čihák (Lhota p. L.)
12: Musil (Malšova Lhota)
11: Kulhánek (Dohalice)
9: Kafka (Lovčice), Rejl (Nový Bydžov B), Hrubý (Prasek)
8: Novák (Roudnice B), Vlasák (Roudnice B), Ličman D. (Libřice), Mejstřík 
(Nový Bydžov B)
AM GNOL 3. třída dospělí východ:
27: Malý (Sendražice)
22: Král (Sendražice)
18: Korba (Olympia Hradec)
16: Neumann F. (Probluz)
14: Lekeš (Olympia Hradec)
12: Jurnečka (Lok. Hradec B)
11: Ročín (Olympia Hradec), Špriňar D. (Jeníkovice), Jadrný (Probluz)
10: Hošek (Hořiněves), Kotlant (Malšova Lhota B)
CK VOTROK 3. třída dospělí západ:
21: Dvořák (Převýšov)
17: Chalupník (Nechanice)
15: Lesák (Dobřenice)
13: Holman (Starý Bydžov)
12: Šimák (Nové Město), Pechar J. (Nechanice)
10: Sedláček (Kratonohy)
BELSPORT OP starší žáci:
19: Taclík (Černilov)
16: Zadrobílek (Stěžery)
9: Horňák (Lhota p. L.)
7: Jedlička (Dohalice), Zvěřina (Stěžery), Vojáček (Lhota p. L.)
SPORT FOTBAL OP mladší žáci:
27: Jirout (Stěžery)
23: Volhejnová (FC Hradec dívky), Fleichmann (Nový Hradec)
22: Flégl (Černilov), Váňa (Kratonohy), Formánek (Stěžery)
21: Svatoň (Prasek), Holec (Lovčice) (ld)

SOUTĚŽ BRANKÁŘŮ

KLÁNÍ STŘELCŮ

Společný snímek týmů Univerzity Hradec 2001 
a staré gardy Nového Hradce, jejichž zápas od-
pískal rozhodčí Štancl.       Foto: Josef Horáček

Tým Univerzity Hradec Králové skončil v roce 
2001 sedmý na akademickém mistrovství Evropy.      

   Foto: Archiv




